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Вельможа з Ефіопії

(Діяння 8, 26–40)

Із
      Біблії

Ангел прийшов до Филипа і ска-
зав: «Встань і йди по дорозі, яка 
веде з Єрусалиму в Газу!» 
Филип вирушив у дорогу. Через 
деякий час він удалині побачив 
колісницю, що наближалася. Чо-
ловік, який сидів на колісниці, 
походив здалеку, з Ефіопії. Він 
був вельможею Кандаки, цариці 
Ефіопської, і наглядачем «над 
усім її скарбом» (ред. міністр 
фінансів). Вельможа здійснював 
паломницьку подорож до єруса-

Филип – один із семи дияконів, 

якого обрали для опіки над 

еллінськими вдовами. Згодом 

громада в Єрусалимі зазнала 

переслідувань і розпалася. 

І Филип подався у Самарію, де 

розповідав місцевим жителям 

про Ісуса Христа. 



лимського храму й повертався 
додому. Сидячи на колісниці, він 
уголос читав сувій. Святий Дух 
мовив до Филипа: «Підійди до 
колісниці».
Филип підійшов до колісниці й 
почув, що чоловік читав «Книгу 
пророка Ісаї». Він запитав: «Ти 
розумієш, що читаєш?» А вель-
можа відповів: «Та як можу, коли 
ніхто мене не наставить?»
Потім вельможа попросив Фи-
липа зайти в колісницю і сісти 
поруч з ним. Филип пояснив 
вельможі, що Ісая писав про Ісуса 
Христа. Филип розповів також, 

що саме Ісус Христос зробив для 
людей. Вельможа уважно слу-
хав. Коли вони проїжджали повз 
водойму, то вельможа вигукнув: 
«Он вода! Що забороняє мені ох-
реститись?» Він звелів зупинити 
колісницю і вони обидва зійшли у 
воду. Филип охрестив його. Коли 
вони вийшли з води, то Господ-
ній Дух забрав Филипа, і вель-
можа його більше не бачив. «Тоді 
вельможа їхав, радіючи, дорогою 
своєю».



Я живу в найгарнішому місті світу, у – Санкт-Петербурзі. 
Наше місто називають ще північною столицею Росії або 
«північною Рів’єрою», адже воно розташоване на берегах 
декількох каналів і річок.

Я вчуся в школі № 613 Московського району. Моя школа 
є корекційною школою, у ній навчаються діти з вадами 
психічного розвитку. Я дуже люблю свою школу і кожного 
дня з великим задоволенням й охотою їду туди. У школі ми 
вивчаємо чимало предметів: російську мову, літературу, 
математику, географію і навіть роботу з комп’ютером. У 
нас є ще трудове навчання, я дуже люблю цей предмет. Під 
час цих занять нас учать шити на швейних машинках, я 
вже вмію добре шити і за минулий рік пошила нічну со-
рочку й кухонний фартух. У нас дуже дружний клас. 

Окрім школи, я відвідую цікаві заняття в реабілітацій-
ному центрі. Там я займаюся спортом і ходжу на заняття 

з дрібної моторики, які мені дуже подобаються.

Привіт! Мене звати Аня Бастрікова, мені 14 років.
Мого тата звати Олександр, а маму – Оксана, а 
ще у мене є молодший братик; його звати Артем, 
йому 3,5 роки. У мене є також дві бабусі, Ольга і 
Софія, а також – дідусь Сергій, який служить у 
сані апостола.

       В Ані
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Я люблю також тварин і птахів. Мені подобається спостері-
гати й доглядати за ними. У нас удома є також  домашня 
тваринка –  це кішка на ім’я 
Муся. Вона живе з нами вже 
більше десяти років. Муся 
дуже спокійна й лагідна, ми 
всі її дуже любимо.  

Улітку ми всією сім’ю часто 
їздимо на риболовлю і катає-
мося на велосипедах у Пав-
лівському парку. Ми любимо 
відпочивати за містом і за-
любки їздимо на пікнік.

Нещодавно я побувала на 
особливому богослужінні 
– на богослужінні Першоапостола 
Жана-Люка Шнайдера, яке він про-
водив у нашій церкві. Йому допо-
магали під час служіння апостоли 
з Росії, Німеччини й Швейцарії. У 
церкві панувала святкова й урочи-
ста атмосфера.

Я відвідую недільну школу, мені там 
дуже подобається. Недільна школа 
разом з священнослужителями 
завжди влаштовує напередодні Но-
вого року свято для дітей та їхніх батьків.



 

БІБЛІЯ
На
  дозвіллі

1.  Скринька 
для цитат з Біблії

Матеріал: картон, ножиці, канцелярський ніж, клей.

1. Скопіюй зразок, розфарбуй і наклей його на картон.
2. Канцелярським ножем зроби надріз по пунктирній 
лінії. По пунктирних лініях на місці замка треба буде зро-
бити отвір.
3. Усі частини зігни по пунктирних лініях і склей сторони 
скриньки.
4. З’єднай нижню частину скриньки по черзі від 1 до 4
  (починай зверху).

А тепер ти можеш написати на маленьких аркушах свої 
улюблені цитати з Біблії і зберігати їх у скриньці.

1
2

3
4

Клей



3.  Лабіринт

2. Книги Біблії 

Біблія являє собою велику книгу, що складається з 
багатьох малих книг, і виглядає, неначе книжкова 
полиця. Скільки книг ви нарахували?

У Біблії міститься ______________ книг.

Що означає слово «Біблія?» Яким шляхом 
треба йти, аби добратися до правильної 
відповіді?

старий

бібліотека новий

Завіт

Відповіді: 2) 76 книг, 3) шлях 5

книги
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Жив-був лінивець, який, як і всі інші лінивці, цілими 
днями висів на дереві й спав. І ніщо його не турбу-
вало – ні весна, ні літо, ні осінь, ні зима. Учепившись 
за гілку, він насолоджувався життям. Так лінивець 
висів місяць за місяцем, рік за роком. Та якось при-
летів до нього тукан, нахабно сів на гілку, на якій він 
висів, та так, що вона мало не зламалася. Потягую-
чись, лінивець підвів голову й, оцінююче, зиркнув 
на тукана. Потім, позіхнувши, сказав: «Чого тобі, 
чужинцю?»
– Хіба ти не чув .., – почав тукан, та лінивець знову 
заснув.
За деякий час він прокинувся, а тукан все ще сидів 
поруч з ним.
–  Хіба ти не чув? – повторив тукан.
– Що? – запитав лінивець тільки для того, аби його 
порушник нарешті угамувався.
– Радісну звістку!
– Яку? – поцікавився лінивець. Якщо ця дивна птиця 
так завзято розповідає, то, мабуть, у джунглях трапи-
лося щось неймовірне.
Тукан був здивований. Лінивець, очевидно, був єди-
ним, хто нічого не чув про грандіозну подію.
Тукан одразу взявся оповідати:
– Ми врятовані!
– Урятовані?
– Так, урятовані. Сталося щось надзвичайне! Лев ле-
жить поруч з ягням, змія обожнює мангуста, лисиця 
живе в курнику.
– Нісенітниця, – пробурмотів лінивець, – ти що вва-
жаєш мене за дурня? – І, згорнувшись клубочком, 
продовжував спати.
– Хіба ти не бажаєш подивитися, як усе помінялося? 
– запитав тукан.
– Зникни, мене це не цікавить, – пробурмотів ліни-
вець.

– Навіщо жити, якщо не скористатися цим шансом? – 
наполягав тукан.
– Я їм і п’ю, розмножуються і сплю, а завтра, як я 
гадаю, помру, – відповів лінивець.
– Ні, ти житимеш, – гучно запротестував тукан. – Я 
зараз розкрию тобі одну таємницю: не всі помруть. 
Ми не помремо. Ми перемінимося. Як з яйця з’яв-
ляється гарний тукан, так і всі ми перемінимося для 
нового життя. Пішли зі мною й побачиш, що пе-
реміна уже розпочалася.
– Нісенітниця, залиш мене в спокої і перестань 
базікати дурниці, я хочу спати, – відмовив лінивець.
Він відвернувся і більше не звертав уваги на привіт-
ного тукана. А тукан полетів собі далі, присів на 
сусіднє дерево й звернувся до іншого лінивця.
– Привіт, лінивець, хіба ти не чув, що …
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